ИН МЕМОРИАМ
Владимир Петровић
Владимир Петровић, некадашњи председник Скупштине општине Ниш,
преминуо је јуче у 82. години живота, а сахрањен је данас на Новом гробљу у
Нишу.
Владимир Петровић, дипломирани економиста, рођен је 1938. године у селу
Горња Глама, у белопаланачкој општини.
Био је први човек града од 1972. до 1978. године. У том периоду, између
осталог, отворена је Спортска хала Чаир и Главна аутобуска станица, а
започета је изградња Булевара Лењина (садашњег Булевара Немањића).
Обављао је и функцију генералног директора Нишке банке (1971-1972),
председника Регионалне Привредне коморе (1978-1983) и председника СОУРа АИK Ниш, а, такође, био је и председник ФK “Раднички”.
Економски факултет завршио је у Београду 1962. године.
Био је ожењен и отац двојице синова.
Живео је у Нишу.
Изразе дубоког саучешћа породици преминулог Владимира Петровића
упутио је и Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, уз оцену да је реч о
човеку који је својим делима оставио дубок и неизбрисив траг у историји и
развоју модерног Ниша.

АМБРОЗИЈЕ У НИШУ НЕМА, АЛИ
ЈЕ ОПРЕЗ ПРЕПОРУЧЉИВ

Јавно комунално предузеће Медијана почело је велику акцију сређивања и
кошења простора широм града, који нису у редовном Програму рада
Медијане, али су важни за грађане, попут простора између Тржног центра
Рода и Габровачке реке.
Директор ЈКП Медијана Драгослав Павловић каже да је у овом тренутку
најважније да амброзије, као биљке са алергенима опасним по здравље
људи, на просторима урбаног дела Ниша нема, и да нема ни информација да
је било где у граду уочено њено присуство.
Павловић позива грађане да, уколико посумњају да се на неком простору има
биљака које личе на амброзију, позову ЈКП Медијана и пријаве своју сумњу.
”Екипе сектора зеленило одмах ће обићи пријављену локацију и у случају да
има сумњивих биљака, уклониће их”, рекао је Павловић и нагласио да је
сарадња грађана и комуналних предузећа у оваквим ситуацијама од велике
важности.
”Ми имамо ограничене капацитете, али након што смо у претходном периоду
покосили и уредили 99 одсто јавних површина и међублоковских простора
који су у нашем Програму рада, сада имамо могућности да, у случају потребе,
интервенишемо и на другим локацијама које нису у склопу наших редовних
активности. Главни циљ ове акције је смањење количине алергена у ваздуху
који могу да угрозе здравље наших суграђана”, рекао је Павловић.
Бројеви телефона на које грађани могу пријавити постојање амброзије су
0800 018 002 и 018 250 125, а проблем се може и путем мобилне
апликације Еко Ловац.

Посета Градској организацији
пензионера

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић посетио је данас Градску
организацију пензионера Ниша.
“Дошли смо да се упознамо са радом организације, проблемима и изазовима
које имају и договорили смо између осталог да ће град подржати и помоћи
организацију значајних датума и догађаја како у организационом тако и у
финансијском смислу. Обећали смо да ћемо помоћи куповину одређене
опреме – између осталог телевизора, разгласа, климе која је неопходна да би
радили у бољим условима. Обећали смо и да ћемо обезбедити једно паркинг
место испред самих просторија удружења”рекао је градоначелник током
сусрета.
Такође, договорено је да 1.и 4. августа чланови удружења имају промотивне
туристичке туре по свом граду,тако што ће на свакој вожњи отвореним
аутобусом бити 14 резервисаних места за ово удружење, како би могли
несметано да дођу до својих улазница.

КОЛОНИЈА
И
ФЕСТИВАЛ
АНИМИРАНОГ ФИЛМА У НИШУ
У Дечијој библиотеци у Нишу градоначелник Дарко Булатовић посетио је

учеснике 13.Медјународне колоније анимираног филма за децу и младе,
захвалио им се на доласку у наш град, подржао њихов уметницки рад и
стваралаштво и пожелео им пуно успеха и награда у будућности. Преко 30
талентованих ученика од 10 до 18 година из земље и света традиционално је
обрадовало своје вршњаке у Нишу са којима проводе неколико дана у
стваралачкој атмосфери, радионицама али и обиласку града – сто им је ове
године и омогућено туристичком туром панорамским аутобусом . Кроз
мноштво обрадјених тема децу воде реномирани предавачи и ментори које је
градоначелник Булатовић позвао да сваке године буду наши гости и усмере
талентовану децу путем успеха и високих аспирација на пољу уметницког
стваралаштва .

Комеморација поводом смрти
Небојше Стевановића
Поводом преране смрти Небојше Стевановића Секретара Секретаријата за
културу и информисање Града Ниша у Градској кући одржана је
комеморативна седница.
Сећање на Небојшу евоцирале су колеге које су годинама сарађивале са њим
на пољу културе и информисања Паулина Михајленко,Катарина
Митровски,Срђан Савић и Предраг Јеленковић.
На крају комеморације о људским особинама Небојше и посвећености развоју
културе у Нишу говорио је и градоначелник Дарко Булатовић.
Комеморативној седници присуствовали су поред чланова породице и бројни
пријатељи и колеге покојног Небојше.
Сахрана Небојше Стевановића обављена је данас у послеподневним часовима
у кругу породице и пријатеља на Новом гробљу у Нишу.

ИН МЕМОРИАМ
ИН МЕМОРИАМ

У Нишу је ноћас, изненада, преминуо Небојша Стевановић, секретар
Секретаријата за културу Града Ниша

Небојша Стевановић рођен је 1961. године у Нишу, где је завршио основну и
средњу школу и Правни факултет.

Имао је двадесетогодишње искуство у локалној самоуправи у области
културе, а од 2014. године обављао је дужност, најпре, начеллника Управе, а
потом и дужност Секретара Секретаријата за културу Града Ниша.

У својој професионалној каријери радио је и у Машинској индустрији Ниш (од
1988. до 1999. године), Секретаријату за општу управу (од 1999. до 2000.
године), обављао је дужност секретара Секретаријата за јавне службе (од
2000. до 2004. године) и био је запослен у Секретаријату за привреду (од
2004. до 2014. године),

Учествовао је годинама у организацији јавних градских манифестација у
области културе, Фестивала глумачких остварења играног филма „Филмски

сусрети Ниш“, Интернационалних хорских свечаности, Ликовне и књижевне
колоније „Сићево“, Нимус-а, Мајске песме, Нисомније, Nišville џез фестивала,
Новогодишњих концерата и Музичког едикта, а учествовао је у бројним
међународним пројектима у области културе.

Био је председник одбора за културу Еурорегиона Ниш-Софија-Скопље од
2002. до 2004. године и председник Стреличарског Савеза Србије 2 године.

Био је ожењен и отац двоје деце.

Време комеморације и сахране Небојше Стевановића биће накнадно
саопштени.

Отворени подаци Града Ниша

Град Ниш је од марта ове године кроз пројекат „Податке отвори, на мапи се
створи“ који Канцеларија за локални економски развој и пројекте реализује у
сарадњи са организацијом „Палго Смарт“, приступио пројекту „Отворени
подаци – отворене могућности“. Реч је о пројекту који на националном нивоу
спроводе Програм Уједињених нација за развој и Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу, уз подршку Фонда за
добру управу Уједињеног краљевства (ГГФ) и Светске банке.
Учешћем у овом пројекту, Град Ниш даје допринос испуњењу стратешког
опредељења Владе Републике Србије у складу са Стратегијом развоја
електронске управе у Републици Србији за период 2015-2018. и Акционим

планом за спровођење међународне иницијативе „Партнерство за отворену
управу у Републици Србији“. На конференцији за новинаре, одржаној данас у
Градској кући у Нишу, представљени су резултати Града Ниша у
досадашњим пројектним активностима.
Иако Град Ниш овим пројектом прави тек прве кораке у објављивању
података у отвореном формату, на овом пројекту су остварени изузетни
резултати, због којих је Град Ниш постао прва јединица локалне самоуправе
у Републици Србији која је отворила сетове података целокупне Градске
Управе, свих организационих јединица на нивоу секретаријата, укупно 17
секретаријата као и 12 јавних и јавно-комуналних предузећа. Ангажовањем
радне групе формиране од представника свих секретаријата и јавних
предузећа, отворено је 34 сета са више од 100 сетова и подсетова података и
они су доступни за преглед, преузимање и поновно коришћење на
Националном порталу отворених података (https://data.gov.rs).
Од великог броја података објављених у отвореном облику, као посебно
значајни јавности могу се издвојити подаци о јавном превозу, које грађани
већ неко време могу користити путем Гугл Транзит сервиса, затим подаци о
образовању, основним и средњим школама, о пољопривредном земљишту,
енергетским подацима градске топлане, квалитету вода, паркинг зонама и
паркиралиштима, пијачном барометру, просторним и урбанистичким
плановима, комуналној полицији, пословном простору у власништву Града,
грађевинским и употребним дозволама, озакоњењу као и буџет Града Ниша
за 2019. годину. Сви сетови података су објављени уз пуно поштовање
правила у вези са заштитом података о личности, што је у Републици Србији
уређено Законом о заштити података о личности као и са правним оквиром
који важи на територији Европске уније кроз Општу уредбу о заштити
података (General Data Protection Regulation, GDPR).
По завршетку активности из овог пројекта, Град Ниш ће наставити рад на
даљем отварању података из сопствене надлежности, њиховом одржавању и
оптимизацији њихове употребе кроз чланство у националној радној групи за
отворене податке, заједно са другим државним институцијама,
организацијама техничке заједнице и цивилног друштва, академским
институцијама и експертима који се баве отвореним подацима.
У ширем контексту, Град Ниш препознаје огроман потенцијал који отворени

подаци имају за креирање нових могућности за развој привреде и
запошљавање, као и нових вредности кроз нове информације, анализе и
услуге. С обзиром да је у Нишу од новембра 2018. године активно више од
150 предузећа које се баве напредним технологијама и да је њихов број у
порасту, отворени подаци ће бити од посебног интереса и значаја за нове
генерације предузетника, стартапова и нових компанија из Центра за
иновативно предузетништво младих, за будуће станаре Научно-технолошког
парка који почиње са радом следеће године као и за тимове који раде из
других заједничких радних простора у граду. Отворени подаци су и
предуслов и кључна компонента будућег концепта Града Ниша као паметног
града, који ће омогућити бољи квалитет живота грађанима, од транспорта и
образовања до управљања водоснабдевањем, отпадом и енергијом.
На крају, овим пројектом Град Ниш наставља и своје стратешко опредељење
да се позиционира као град напредних технологија, у коме су њени грађани
препознати као актери и носиоци техничких и технолошких промена у свету.

Потписан
нови
уговор
организацијом “Хелп”

са

У Градској кући градоначелник Ниша Дарко Булатовић и менаџер немачке
организације “Хелп” за економски развој Маша Бубањ потписали су нови
уговор о сарадњи на пројекту „Подршка социо-економској стабилности у
региону Западног Балкана 2019-2020“ финансираног у оквиру „Немачке
развојне сарадње“.

Уговор о сарадњи између Града и Хелпа доноси могућност за подршку

најмање 30 нових микро и малих бизниса грантовима у опреми просечне
вредности 2.400,00 евра, уз редовне пословне и стручне обуке за повећање
одрживости пословних делатности.

Вредност директних трошкова за опрему за клијенте који ће бити подржани
у Нишу у оквиру овог пројекта износи 72.000,00 евра, уз учешће Града од
40%.
Доделом грантова у опреми, пословним и стручним обукама, умрежавањем и
менторингом подржаних корисника доприноси се оснаживању циљне групе,
смањењу сиромаштва и повећавају могућности запошљавања, уз примену
механизама за оснаживање развоја микро бизниса у циљним градовима и
општинама.

Посебна пажња у реализацији пројектних активности биће посвећена могућој
синергији између регионалних, националних и локалних иницијатива.

Хелп је у сарадњи са Градом подржао 483 корисника грантовима у опреми за
микро и мале бизнисе и седам кооператива од 2005. године кроз пројекте
економског оснаживања укупне вредности 1,9 милиона евра. Одрживост
подржаних бизниса износи више од 80%

АМБАСАДОР
ПОСЕТИО НИШ

ИНДОНЕЗИЈЕ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући амбасадора
Републике Индонезије у Србији Њ.Е. Мохамада Чандра Видја Јудху.

Градоначелник је пожелео добродошлицу индонежанском амбасадору и
изразио задовољство због његове прве званичне посете Граду Нишу.Он је
најавио нови радни састанак на којем би требало да се сретну делегације
привредника града и Индонезије и договоре евентуалне конкретне видове
сарадње.

Амбасадор се захвалио на гостопримству и изразио задовољство због добрих
односа двеју земаља .Он је нагласио да се нада да ће се плодотворна
сарадња привредника из две земље наставити и у будућности, као и да ће се
то позитивно одразити на јачање туристичких веза.

На састанку је изражен обострани интерес за унапређивање односа и
успостављање ближе сарадње у областима културе, спорта и привреде.
Амбасадор је позвао све привреднике из Ниша на велики трговински сајам у
Џакарти, који се одржава октобра ове године.

Пријем поводом концерта у
спомен-парку Бубањ
У Градској кући градска већница ресорно задужена за културу Јелена
Митровски примила је учеснике великог концерта у организацији
Омладинске филхармоније Наисус из Ниша који се одржава у амфитеатру на
Бубњу.

“Овакве музичке манифестације су јако важне за наш град и ми увек желимо
да помогнемо када се ради о њиховом организовању”, казала је Јелена

Митровски. “Концерт на Бубњу постаје већ традиционалан и привлачи пажњу
како публике која га oчекује, тако и јавности уопште. Данас смо угостили
солисте концерта из земље и иностранства. Трудићемо се да подржимо
овакве догађаја и да их у граду буде што више за добробит свих грађана”.

Концерт на Бубњу је готово јединствен музички спектакл, а гости који ће се
сада представити публици чине га још јединственијим.

“Сада сам други пут у Нишу јер сам већ певао у овом граду на Новогодишњем
концерту. У Нишу је прелепо и велико ми је задовољство што једно овако
велико и захтевно дело изводимо у овом граду са маестром Андрићем.
Изводимо Росинијево дело “Стабат матер” које посебно захтевно за тенора
тако да се надам да ће публика доћи у великом броју”, рекао је Паоло
Атогонети из Италије.

Осим чланова Омладинске филхармоније, наступиће и хор Београдски
солисти, као и специјални гости, сопран Сања Керекез, мецосопран Наташа
Рашић, тенор Паоло Атогонети и бас Федерико Бенети,диригент је маестро
Зоран Андрић.

